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V roce 2015 jsme pokračovali v řešení projektu LIFE+ Motýli ČR - SR, jehož jsme spoluřešitelé. Nej-
větším oříškem bylo uzavřít cca 135 pachtovních smluv s vlastníky pozemků v katastrálním území Kněždub 
z důvodu digitalizace a přečíslování parcelních čísel.

Na lokalitě Vlčí hrdlo jsme vykoupili další pozemky v rámci kampaně Místo pro přírodu, z prostředků 
veřejné sbírky Nadace Veronica a také z prostředků naší organizace.

V rámci programu Biodiverzita probíhal výzkumný projekt Botanické sledování pokusných ploch 
na Výzkumu po 6 letech.

Podařilo se nám připravit regionální osivo pro obnovu luk v Pomoraví v okolí Napajedel a také naše orga-
nizace pokračovala v přípravě osiva do Bílých Karpat. Pokračovala také naše osvětová činnost k záchraně 
starých a místních odrůd ovocných dřevin formou semináře o řezu dřevin. 

Od srpna 2015 byl spuštěn náš nový E-shop Bílé Karpaty, kde je možné zakoupit různé knihy, trička 
a jiné materiály s tematikou spojenou s ochranou přírody, především Bílých Karpat. 

Činnost naší organizace a projekt LIFE+ byly několikrát prezentovány na různých konferencích v Brně, 
Olomouci, Českých Budějovicích aj. 

Získali jsme zástupce v Radě národních pozemkových spolků a Ústřední výkonné radě Českého svazu 
ochránců přírody, do kterých byla zvolena Jitka Říhová.

Do konce roku 2013 byla organizace registrovaná u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení. 
S platností nového občanského zákoníku (od 1. 1. 2014) je zapsaná u Městského soudu v Praze jako pobočný 
spolek Českého svazu ochránců přírody. Ve spolkovém rejstříku budou postupně zapisovány všechny důležité 
dokumenty týkající se existence našeho spolku.

ÚVOD 

Kontakt

ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY
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IČ: 47895497, DIČ: CZ47895497
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Webové stánky organizace: http://www.bilekarpaty.cz/csop/
e-mail: csop@bilekarpaty.cz, tel: + 420 518 326 470



�

předsedkyně  RNDr. Ivana Jongepierová 
hospodářka  Jitka Říhová 
člen výboru  Jaroslava Tomšejová
revizor  PhDr. Vít Trachtulec

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice,
Vzdělávací a informační středisko (VIS) Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí nad Moravou, 
ZO ČSOP Jadernička,
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Bratislavské regionálne ochranárske združenie,

Mgr. Katarína Devánová, Mgr. Karel Fajmon, Mgr. David Jongepier, Ing. Jan W. Jongepier, RNDr. Ivana 
Jongepierová, Ing. Marie Křiváková, Pavel Petrů, Marie Petrů, DiS., Ing. Zbyněk Piro, Jitka Říhová, Petr 
Říha, Ing. Václav Tetera, CSc., Ilona Tomšová, Jiří Tomeš, Ladislav Tomčala, Jaroslava Tomšejová, PhDr. Vít 
Trachtulec, BcA. Bc. Dagmar Uhýrková, DiS., Ludmila Zikušková
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Výbor 

Členové ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY v roce 2015

Na řešení projektů se podíleli

odborní a techničtí spolupracovníci: 
RNDr. Libor Ambrozek, Ing. Magdalena 
Beníčková, Pavel Bezděčka, Ing. Klára Čamská, 
Ph.D., Mgr. Ondřej Hájek, Mgr. Tomáš Hamr-
lík, Ing. Eva Chovančíková, Ing. Šárka Klonová, 
Ing. Martin Lošák, RNDr. Jozef Májsky, Ing. 
Josef Makovský, Ph.D., Mgr. Kristýna Merun-
ková, Ph.D., Assoc. Prof. Jonathan Mitchley, 
Ph.D., Bc. Pavla Mudráková, Mgr. Aleš Naňák, 
Mgr. Jiří Němec, Václav a Ludmila Ocelíkovi, 
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Ing. Jaroslav 
Pražan, Bc. David Procházka, RNDr. Katarína 
Rajcová, prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Mgr. Petr Slinták, Josef Slovák, Ing. Magdalena Ševčíková, 
Veronika Šilhánová, RNDr. Jan Uřičář, Svatopluk Vachun, Mgr. Karla Vincenecová, Mgr. Miloslav Žmo-
lík.
Všem jmenovaným  touto cestou děkujeme za spolupráci.



�

ÚDRŽBA KRAJINY

Pozemkový spolek Čertoryje

Vlčí hrdlo 
Výkupy

V roce 2015 došlo k výkupu tří drobných pozemků o celkové výmě-
ře 624 m² z financí poskytnutých Nadací Veronica. Vlastníkem těchto 
pozemků se stala ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY.

V červenci se v rámci kampaně Místo pro přírodu podařilo vykoupit ideální polovinu dvou pozemků 
o celkové výměře 9164 m². Vlastníkem těchto pozemků je ÚVR ČSOP.

Z finančních prostředků naší organizace jsme v přímém prodeji mimo dražbu získali ¼ pozemku o cel-
kové výměře 3285 m². Vlastníkem je ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY.

Stav výkupů je pravidelně aktualizován na stránkách www.obnovaluk.cz.

Údržba

Zemědělské družstvo VSV a.s., Vracov má s původními vlast-
níky uzavřeny nájemní smlouvy, jejichž platnost končí rokem 2015 
a později, proto i v loňském roce zajišťovalo údržbu téměř celého 
území toto družstvo. Lokalita byla v červnu pokosena, seno shra-
báno a odvezeno. Výjimkou byl jeden pozemek o výměře 0,25 ha, 
který jsme nechali zapsat do systému evidence zemědělské půdy 
LPIS a začali jej udržovat sami. Kromě sečení a úklidu sena zde 
v srpnu a září proběhly dvě brigády na likvidaci zlatobýlu obrov-
ského (Solidago gigantea). Práci prováděli členové naší organizace 
a studentka České zemědělské univerzity v Praze Veronika Šilhá-
nová, která byla u naší organizace na praxi.

V srpnu bylo za přítomnosti Stanislavy Bartošové dohodnuto 
s družstvem VSV a.s., Vracov, jakým způsobem budou přenechá-
vány pozemky, které vlastní ÚVR ČSOP a na které má doposud 
nájemní vztahy družstvo, do užívání naší organizace. 
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Aktualizované informace o našem 
pozemkovém spolku jsou zpřístupně-
ny na webové adrese www.obnovaluk.cz 
a na stránkách naší organizace www.bile-
karpaty.cz/csop/. Poster s letáky je veřej-
nosti stále k dispozici ve vstupní chodbě 
našeho sídla.

Dlouhé klíny pod Radošovem
Tato lokalita v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem byla během léta pokosena a seno po usušení shra-

báno, slisováno do balíků a odvezeno. Finance na údržbu jsme zajistili z našich vlastních prostředků. V říjnu 
byla podepsána pachtovní smlouva na námi udržovanou část pozemku s novou vlastnicí.

Hořečky u Paliček
Lokalita Hořečky u Paliček se nachází v k. ú. 

Javorník nad Veličkou. Část lokality vyčištěná od 
náletu byla pokosena během června. Přilehlá zarůs-
tající polní cesta s dříve bohatším výskytem hořeč-
ku nahořklého pravého (Gentianella amarella subsp. 
amarella) byla pokosena až po jeho odkvětu během 
listopadu. Vzhledem k velkému suchu však zde kvet-
li pouze dva jedinci.

Pod Žerotínem
V létě byla tato lokalita, která se nachází v k. ú. 
Strážnice na Moravě, pokosena, seno shrabáno 
a odvezeno. 

Pod Výzkumem 
Lokalita Pod Výzkumem se nachází v k. ú. Tasov 

nad Veličkou. V létě proběhlo pokosení části lokali-
ty. Od podzimu probíhalo čištění od náletu včetně 
odvozu štěpky. 
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Sad v NPR Zahrady pod Hájem
Genofondový sad v NPR Zahrady pod Hájem udržujeme ze zemědělských dotací (SAPS, Natura 2000), 

které dostáváme na výměru 1,98 ha. 

EVL Čertoryje a EVL Bílé Karpaty
Údržba pronajatých pozemků v těchto územích byla v roce 2015 zajištěna v rámci projektu LIFE+ 

(viz dále).

Právní vztahy k pozemkům
Celkový počet uzavřených právních vztahů k 31. 12. 2015 je 200 (včetně smluv uzavřených v rámci pro-

jektu LIFE+). Všechny pozemky, na které máme uzavřený nájemní vztah, zapisujeme do databáze na inter-
netu http://www.csop.cz/psdata/.

Propagace 
V průběhu roku jsme činnost našeho Pozem-

kového spolku propagovali na několika tradič-
ních akcích, např. na Ekojarmarku (18. dubna 
2015 Veselí nad Moravou), Horňáckém kosení 
(13. června 2015 Malá Vrbka) a na Biodožín-
kách (22. srpna 2015 Velká nad Veličkou).

Ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty vedli čle-
nové naší organizace během jara a léta něko-
lik exkurzí do NPR Čertoryje, NPR Porážky 
a NPR Zahrady pod Hájem, kterých se zúčast-

Staré hory 
Během léta byla lokalita, která leží v k. ú. Sudoměřice, pokose-
na a byly odstraněny výmladky dřevin. Seno bylo po shrabání 
z lokality odvezeno. Na jaře zde bylo zjištěno 20 kvetoucích 
violek vyvýšených (Viola elatior).

Za Volavcem
Nově objevená lokalita s výskytem vzácných teplomilných 

druhů rostlin, které jsou zbytkem původního bohatství v oko-
lí Louky. Nejvzácnějšími z nich jsou hlaváček jarní (Adonis 
vernalis), kosatec trávovitý (Iris graminea) a hrachor chlumní 
(Lathyrus pannonicus subsp. collinus). Zajistili jsme pacht části 
pozemku o výměře 5800 m² s Obcí Louka. Rádi bychom tuto 
lokalitu vyčistili od náletu a zajistili její pravidelné kosení, aby 
se zde tyto rostliny udržely, případně rozšířily i do okolí.

nili zájemci z České republiky i zahraničí.
Velký zájem byl také o nová trička s motivem trav Bílých Karpat, především při exkurzích v rámci mezi-

národní konference International Association for Vegetation Science konané v Brně.
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Webové stránky
Aktualizované informace o pozemkovém spolku Čertoryje jsou zpřístupněny na webové adrese www.

obnovaluk.cz a na stránkách naší organizace www.bilekarpaty.cz/csop/. 

Informační tabule 
Poster Obnova Pomoravních luk s letáky je veřejnosti stále k dispozici ve vstupní chodbě našeho sídla. 

Tyto informační materiály byly vystaveny na všech výše uvedených akcích.

Facebook
Propagace lokalit udržovaných naším pozemkovým spolkem probíhala také prostřednictvím sociální sítě 

Facebook. V roce 2015 byly vytvořeny či aktualizovány alba těchto lokalit: NPR Zahrady pod Hájem, NPR 
Porážky, Vlčí hrdlo, NPR Čertoryje, PP Žerotín, Ladoňky u Tasova, NPR Javorina, Machová a Megovka. 
Také bylo vytvořeno album k akci Ekojarmark 2015.

Časopis Bílé - Biele Karpaty
V časopise Bílé - Biele Karpaty číslo 2/2015 jsme propagovali pozemkové spolky a také náš pozemkový 

spolek Čertoryje. Na čtyřech stranách byla představena historie vzniku Pozemkových spolků a především 
naše aktivity. V rubrice Pro chytré děti byla vytvořena soutěž vztahující se k údržbě luk.

Setkání pozemkových spolků
Ve dnech 17. a 18. dubna se Jitka Říhová a Dagmar Uhýrková zúčastnily Výročního shromáždění pozem-

kových spolků v Brně. 

Zahraniční cesta do Norska
Jitka Říhová a Dagmar Uhýrková navštívily ve dnech od 10. do 15. srpna Norsko v rámci projektu „Posi-

lování profesionality pozemkových spolků – cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením 
vlastníků půdy“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, který je řešen 
v rámci Pozemkových spolků. 

Finanční zdroje: Pozemkový spolek, vlastní prostředky ZO ČSOP
Zodpovědný řešitel: Dagmar Uhýrková
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Projekt LIFE+: 
Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních 
stanovišť v České republice a na Slovensku, 
LIFE 09 NAT/CZ/000364 

Tento mezinárodní projekt, zkráceně nazývaný 
Motýli ČR - SR, jehož hlavním příjemcem je Agen-
tura ochrany přírody a krajiny ČR, řešíme společ-
ně se ZO ČSOP Jadernička (severní část Bílých 
Karpat) a se Štátnou ochranou prírody SR a Bra-
tislavským regionálním ochranárským sdružením 
(slovenská strana Bílých Karpat) od roku 2011. 

Jednotlivé akce v rámci projektu jsou rozděleny 
do několika aktivit.

Aktivita B1 
Z důvodu digitalizace pozemků v k. ú. Kněždub, která byla ukončena v listopadu 2014, byly nově uza-

vřeny pachtovní smlouvy všech námi užívaných pozemků v tomto katastru (132 pachtovních smluv a tři 
pověření k realizaci prací). Týká se to lokalit NPR Čertoryje, Skleněný vrch a Vlčí. K 31. 12. 2015 byl počet 
uzavřených pachtovních smluv či jiných právních vztahů k pozemkům v rámci projektu LIFE+ celkem 169.

Aktivita C1 
Během vegetační sezóny proběhly práce na jednotlivých lokalitách (dle mapových podkladů od AOPK 

ČR): NPR Čertoryje, ochranné pásmo NPR Javorina, ochranné pásmo a NPR Jazevčí, PR Machová, Megov-
ka, Ladoňky u Tasova, Skleněný vrch, Světlička, Vlčí, Výzkum, NPR Zahrady pod Hájem a PP Žerotín. 
Každá lokalita je rozdělena do několika segmentů, ke kterým byly stanoveny termíny prací a typ použité 
mechanizace – těžká, lehká nebo ruční práce. 

Skutečná celková výměra udržovaná ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY byla 198,772 ha (na místo v projektu 
plánovaných 195 ha). Na několika lokalitách z důvodu potlačení třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) pro-
běhla druhá seč, která byla hrazena z prostředků ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY.
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způsob kosení výměra v ha
těžká mechanizace 141,98
lehká mechanizace 4,78
ruční 15,57
celkem EVL Čertoryje 162,33

těžká mechanizace 18,37
lehká mechanizace 12,57
ruční 5,50
celkem EVL Bílé Karpaty 36,44

Celkem obě EVL 198,77

Provedená managementová opatření v roce 2015

Ekojarmark ke Dni Země – 18. dubna, Vese-
lí nad Moravou

Projekt byl propagován na Ekojarmarku uspo-
řádaném ke Dni Země na prostranství za ZUŠ 
ve Veselí nad Moravou. Byl předveden také výu-
kový programu Tajemství louky a prezentována  
výstava lidových ornamentů. Akce se zúčastnilo 
asi 500 návštěvníků. 

Otevřené dny na louce

Aktivita D1 
Během celého roku probíhaly ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty akce na zvyšování povědomí veřejnosti 

o projektu a výukový program pro mládež Tajemství louky. Průběžně byly informace o těchto aktivitách 
vyvěšovány na webové stránky. O průběhu projektu vyšlo několik tiskových zpráv. 

Exkurze na Slovenská bradla – 23. května
Autobusové exkurze se zúčastnilo pouze 24 

účastníků (ze 45 původně nahlášených) z důvodu 
nepříznivého počasí. Začalo se v Pruském pro-
hlídkou kostela. Pod vedením Kataríny Devánové 
se pokračovalo do Lednice, kde byla po likvida-
ci dřevin obnovena pastva na svazích zříceniny 
Lednického hradu. V okolí obce byly představeny 
také druhově bohaté travní porosty s orchidejemi. 
Po prohlídce Krivoklátskej tiesňavy u obce Krivo-
klát byl poslední zastávkou Vršatec s ukázkou zda-
řilé obnovy travních porostů vyčištěním od náletu 
a pastvou ovcí pro záchranu jasoně červenookého 
(Parnassius apollo). 
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Horňácké kosení – 13. června, Malá Vrbka
Botanické exkurze na orchidejové louky v lokalitě Podlučí na východním svahu Výzkumu se zúčastnilo 

39 zájemců. Informace o projektu byly poskytovány pomocí informační tabule a dalších materiálů. Případné 
dotazy byly zodpovězeny zaměstnanci VIS Bílé Karpaty. 

Biodožínky a Ozvěny Horňácka – 22. srpna, Velká nad Veličkou 
Exkurze do NPR Zahrady pod Hájem se zúčastnilo 25 zájemců. Byla věnována nejen loukám, ale i sa-

dům, které jsou nedílnou součástí zdejší krajiny a biodiverzity.
Projekt byl dále prezentován na jarmarku v informačním stánku, kde byla instalována tabule o projektu 

a roller-up. Na dotazy zájemců z řad veřejnosti odpovídali zaměstnanci VIS Bílé Karpaty. 

Festival Týká se to také tebe – 13. června, Uherské Hradiště

Každoročně je projekt prezentován i na této tradiční akci, které se kromě zájemců o přírodu pravidel-
ně účastní také ekologičtí zemědělci z CHKO Bílé Karpaty. Prezentace projektu proběhla formou posteru 
a informačních materiálů. 

Setkání starostů aneb Cesta za regionálními produkty – 26–27. listopadu, Lopeník

Setkání se zúčastnilo 56 starostů, pracovníků Správy CHKO Bílé Karpaty a dalších hostů. Výjezdní 
setkání starostů bylo naplánováno jako cesta za regionálními produkty na území Bílých Karpat. V okolí Štít-
né nad Vláří byly představeny ukázky krajinných úprav, které provádí ekofarma Javorník  – CZ (zatravňování, 
výsadba zeleně a sadů), dále jejich biomlékárna, pekárna a pálenice. Večerní program pokračoval na rekre-
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ačním středisku Lopeník, kde účastníci diskutova-
li o aktuálních informacích ze Správy, především 
o problematice údržby krajiny a zachování biodi-
verzity. Účastníkům byly poskytnuty propagač-
ní materiály o projektu (složky, časopis Bílé-Biele 
Karpaty).

Setkání zemědělců, uživatelů a vlastníků pozem-
ků – 9. prosince, Vápenky 

Akce se letos zúčastnilo 37 zájemců. V hlav-
ním přednáškovém bloku odborníci z Minister-
stva zemědělství a Ústavu zemědělské ekonomiky 
a informací – Ing. Josef Makovský, Ph.D., Ing. Jaro-
slav Pražan a Ing. Klára Čamská, Ph.D. – prezen-
tovali novinky v Programu rozvoje venkova na roky 
2015–2020 týkající se agroenvironmentálních opat-
ření (AEKO) a ekologického zemědělství. 

Setkání zhotovitelů – 16. prosince, Žítková

Akce se zúčastnilo 31 zájemců. Přednáškový 
blok si pro přítomné zhotovitele připravili pracovní-
ci Správy CHKO Bílé Karpaty. Hlavním tématem 
byly informace o vzácných bezobratlých a seznáme-
ní s vhodnými způsoby péče o cenné travní poros-
ty. 

Vyukový program Tajemství louky

Program byl v roce 2014 aktualizován tak, aby 
mohl být učen v různých lokalitách. Bylo vytvořeno 
šest tematických okruhů (orchideje, sesuvné pocho-
dy, léčivé rostliny, vodní prostředí, živočichové luk, 
péče o louky), které na sebe navazují a umožňují 
snadnější zapamatování, propojení a pochopení 
konkrétní problematiky napříč věkovými skupina-
mi. 

V roce 2015 bylo odučeno celkem 383 žáků 
mateřských, základních a středních škol. 

Finanční zdroj: Projekt LIFE+ je financován z peněz 
Evropské komise a České republiky a kofinancování je 
zajištěno z vlastních finančních prostředků naší orga-
nizace.
Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Dagmar Uhýrková
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V roce 1999 byl zahájen nad Malou Vrbkou na svahu kóty Výzkum rozsáhlý pokus, 
jehož cílem bylo najít optimální metodu založení druhově bohatých luk na orné půdě. 
Sledoval se nejen vývoj travního porostu po zalučnění, ale i to, jak je postupně osidlován 

Botanické sledování pokusných ploch na Výzkumu po 6 letech

živočichy.
Každoroční botanické sledování probíhalo v letech 

2000–2004 v době rychlých sukcesních změn. Poté 
jsme se rozhodli sledovat plochu vždy po ca pěti 
letech, takže data o vegetaci zde byla zapsána opět 
v roce 2009 a v roce 2015.

Na pokusných plochách bylo v roce 2015 zapsáno 
celkem 169 druhů, z toho 29 druhů zde bylo vyseto 
při zakládání lučních porostů v roce 1999 a dalších 
10 pak v rámci pokusu v roce 2002. Z druhů vysetých 
plošně v roce 1999 se nepodařilo znovu ověřit pouze 
šalvěj přeslenitou (Salvia verticillata) a úročník bolhoj 
(Anthyllis vulneraria).

Předběžné výsledky ukázaly, že v porostech kosených již začátkem června je vyšší pokryvnost cílových 
vysetých bylin ve srovnání s plochami kosenými až během srpna. Na pokusných blocích zatravněných regio-
nální směsí semen měly byliny na časně kosených plochách pokryvnost v průměru 25,4 %, zatímco na později 
kosených plochách to bylo pouze 12,7 %. Toto zjištění je velmi důležité pro optimalizaci následné údržby 
zatravněných ploch a potvrzuje naše předpoklady z roku 2009 o tom, že termín seče je pro další vývoj lučního 
porostu klíčový.

Předběžné výsledky byly prezentovány prof. J. Mitchleym na světové konferenci Společnosti pro ekologic-
kou obnovu (Society for Ecological Restoration) v Manchesteru, uskutečněné ve dnech 23.–27. srpna 2015 
(viz www.ser2015.org).

Získaná data budou vyhodnocena statistickými metodami a publikována v mezinárodním odborném tis-
ku, řádné zpracování si však vyžádá delší časové období.

Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk 

Monitorovatelé
Členové naší organizace

Karel Fajmon, Jan W. Jongepier, Ivana Jongepierová, Jitka 
Říhová, Dagmar Uhýrková, Katarína Devánová

Další spolupracovníci

Magdalena Beníčková, Eva Chovančíková, Martin Lošák, 
Kristýna Merunková, Jonathan Mitchley, Pavla Mudráko-
vá,  Jiří Němec, Magdalena Ševčíková, Karla Vincenecová

Finanční zdroj: ÚVR ČSOP
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová
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Botanické sledování pokusných ploch na Výzkumu po 6 letech Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk 

V roce 2015 jsme poskytli osivo na zatravnění 
více než 30 ha na lokalitách: ochranné pásmo PR 
Drahy v Horním Němčí (12 ha), Lipov (13 ha), 
Loučka (0,85), Napajedla (1,6 ha), Ostrožská Lho-
ta (1,5 ha). Kromě toho bylo 63 kg osiva prodáno 
drobným zájemcům.

Pěstování semen zajistila paní I. Tomešová 
z Hrubé Vrbky a Ing. Š. Klonová z Korytné. Pan J. 
Tomeš zajistil sklizeň kartáčovým sběračem. 

Finanční zdroj: vlastní prostředky ZO ČSOP
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová

Záchrana mizejících starých plevelů 

Také v roce 2015 bylo udržováno pokusné 
políčko na záchranu vzácných plevelů na okraji 
NPR Zahrady pod Hájem – na jaře bylo zorá-
no a povláčeno, na podzim znovu zoráno. Díky 
extrémně teplému a suchému létu však byla 
početnost plevelů velmi nízká.

Finanční zdroj: vlastní prostředky ZO ČSOP
Zodpovědný řešitel: Karel Fajmon
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Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin 

Od konce 80. let dvacátého století se věnujeme 
aktivní záchraně starých krajových odrůd, přede-
vším v genofondovém sadu v NPR Zahrady pod 
Hájem ve Velké nad Veličkou, který byl založen 
v roce 1991 a od roku 2008 je zařazen do programu 
ekologického zemědělství. 

Udržujeme také vysazené ovocné stromy podél 
cesty na Výzkum na pozemku, který máme prona-
jatý od Obce Malá Vrbka. S Obcí Rokytnice byla 
podepsána pachtovní smlouva (s platností od roku 
2016) na genofondový sad, který byl v roce 2006 
založen díky financím, které poskytla naše organi-
zace v rámci projektu MŽP ČR VaV/620/10/03.

Kromě toho organizujeme vzdělávací a pro-
pagační akce a během roku odpovídáme na růz-
né dotazy ohledně pěstování a záchrany starých 
a místních odrůd ovocných dřevin. 

Jarní řez se konal 28. března na návsi v Nové 
Lhotě. S výchovným a udržovacím řezem ovoc-
ných stromů, stejně jako s dalšími ovocnářskými 
praktikami, seznámili zájemce opět prof. V. Řezní-
ček a pan L. Tomčala. 

Finanční zdroj: SZIF, vlastní prostředky ZO ČSOP, Obec Nová Lhota
Zodpovědný řešitel: Ladislav Tomčala, Václav Tetera
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Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA

První číslo vyšlo v nákladu 2300 ks, druhé číslo vyšlo v nákladu 2400 ks, z důvodů distribuce 100 ks pro 
všechny pozemkové spolky v České republice. Časopis obdržely zdarma všechny obce, knihovny a mateřské, 
základní a vybrané střední školy v Bílých Karpatech a jejich nejbližším okolí, dále pak ca 200 předplatitelů 
na území České republiky a ca 200 zájemců a příznivců Bielych Karpat na Slovensku.

Časopis Bílé-Biele Karpaty 

V roce 2015 vyšel již 20. ročník časopisu Bílé-Biele Karpaty, jehož tisk, texty, foto-
grafie, grafickou podobu a distribuci zajišťuje ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY a na kterém 
s námi spolupracují i další organizace – VIS Bílé Karpaty, o.p.s., AOPK ČR, RP Správa 
CHKO Bílé Karpaty i Správa CHKO Biele Karpaty.

Číslo 1/2015 obsahovalo rozhovor 
se slovenským ochranářským filmařem 
Jakubem Cíbikem, články o vodních 
mlýnech na Horňácku, jedlých a léči-
vých rostlinách, vymírajících motýlech, 
Programu rozvoje venkova, projektu 
„Bielokarpatský ovocný poklad“, sklád-
kování odpadů, questign, dále portrét 
Anežky Gorlové a příběh historické 
hrušně u Návojné. Úvodník byl věno-
ván dvacetileté historii časopisu.

Druhé číslo připomnělo 35. výročí 
CHKO Bílé Karpaty s článkem o hos-
podaření v CHKO dříve a dnes, dále se 
zabývalo pozemkovými spolky a stavem 
projektu LIFE+ na Slovensku. Číslo 
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E-shop Bílé Karpaty

doplnil rozhovor s alternativním stavitelem Petrem Skořepou a další články, mimo jiné o rekonstrukci pece, 
významných botanických exkurzích na bělokarpatské louky, významu půdy, choroších, kvalitě povrchových 
vod v Bílých Karpatech, jakož i prezentace obce Bošáca a Muzea Bojkovska a portrét Ludvíka Vaculíka. 

Obě čísla měla rozsah 24 stran a tradičně obsahovala pohádku P. Bezděčky a stránku Pro chytré děti 
se soutěží. Vytištěna byla na papíru s certifikátem FSC. 

Finanční zdroj: ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY a dárci; druhé číslo bylo částečně podpořeno z programu Podpory 
pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody v rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí 
ČR.
Zodpovědný řešitel: Jan W. Jongepier, Jitka Říhová

V srpnu 2015 byl spustěn E-shop Bílé Karpaty, 
kde je možné zakoupit knihy se zaměřením na příro-
dovědu, obnovu luk, krajové odrůdy aj. Nabízel trička 
s motivem orchidejí a motýlů Bílých Karpat, tesaříka 
alpského aj. a nově vyhotovenou kolekci triček s moti-
vem trav Bílých Karpat. Také zde bylo možné zajistit 
předplatné časopisu Bílé-Biele Karpaty, koupit starší 
čísla časopisu za symbolickou částku nebo si zdarma 
stáhnout archivní starší čísla časopisu, která již nebyla 
k dispozici v prodeji. 

Pro zájemce o ptactvo jsme měli v nabídce ptačí 
budky či krmítka pro různé druhy ptáků. 

Na e-shopu bylo představeno i naše osivo Bělokar-
patské regionální směsi, které je možno zakoupit pou-
ze na výsev v našem regionu.

K dispozici byly i různé další materiály, DVD, des-
ky aj. s tématikou spojenou s ochranou přírody, pře-
devším Bílých Karpat. 

Tento e-shop je provozován na webových stánkách 
www.eshop-rychle.cz/bilekarpaty/.

Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Dagmar Uhýrková



1�

Aktivity, které probíhaly prostřednictvím Vzdělávacího 
a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s. 

V roce 2015 bylo celkem odučeno 197 výukových programů pro 3884 dětí. Z toho byly 4 pobytové pro-
gramy pro 93 dětí a 10 exkurzí pro 193 dětí.

Pro veřejnost bylo v uplynulém roce připraveno 8 exkurzí, kterých se zúčastnilo celkem 159 zájemců. Pro 
příznivce cestování, přírody a exotiky bylo připraveno 7 cestopisných večerů (celkový počet návštěvníků byl 
175), které se uskutečnily každý první čtvrtek v měsíci. 

 

Infocentrum ČSOP 

V rámci projektu Infocentrum ČSOP byly posky-
továny návštěvníkům materiály informující o spo-
lupráci mezi ČSOP a Lesy ČR. Zaslané materiály 
byly volně přístupné ve stojanu na chodbě budovy. 
Informace o pořádaných akcích byly průběžně aktu-
alizovány na venkovní osvětlené nástěnce, na našich 
webových stránkách a také na Facebooku.

Finanční zdroje: vlastní prostředky ZO ČSOP
Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Dagmar Uhýrková
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Účetní závěrka

Účetní jednotka sestavila roční účetní závěrku, kterou tvoří:
- Rozvaha ve zkráceném rozsahu v tis. Kč
- Výkaz zisků a ztráty ve zkráceném rozsahu v tis. Kč
- Příloha k účetní závěrce

Účetní závěrka obsahuje pouze vybrané údaje, všechny dokumenty vč. přílohy k účetní závěrce jsou uloženy 
v sídle organizace ve Veselí nad Moravou.

Ověření účetní závěrky auditorem
Účetní jednotka nemá povinnost dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, mít v roce 2015 účetní 

závěrku ověřenou auditorem. Dne 31. 3. 2016 proběhlo dobrovolné ověření účetní závěrky k 31. 12. 2015 
auditorem Ing. Josefem Bučkem, č. osvědčení 1378, s výrokem, že účetní závěrka podává ve všech význam-
ných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění, finanční situace a zdroje krytí stálých 
a oběžných aktiv. 

Rozvaha
Aktiva tvoří stavby (budova sídla organizace nám. Bartolomějské 47 a domek v ul. Kožešnická 57), pozem-

ky pod těmito budovami, zahrádka a pozemky v NPR Čertoryje v k.ú. Kněždub a na Vlčím hrdle v k.ú. 
Bzenec. Součástí aktiv je i software ArcView Analyst. Ostatní finanční majetek souvisí s podílem ve spolku 
Tradice Bílých Karpat a Moštárny Hostětín. Samostatné movité věci představuje především zemědělská tech-
nika zakoupená z projektu LIFE+ „Motýli ČR - SR“. K tomuto majetku jsou vytvořeny oprávky. 

Krátkodobý majetek tvoří zásoby zboží a finanční majetek, který je veden na bankovním účtu u České 
spořitelny, v pokladně a v ceninách. Velkou část pohledávek tvoří odběratelé za prodané zboží, nárok na dotaci 
ze SZIF, SFŽP, LIFE+ a nárok na vrácení DPH. S projektem LIFE+ byla vytvořena položka příjmy příštích 
období.

Pasiva jsou tvořena z vlastních zdrojů – jmění, kde je účtován podíl odpisů z majetku vztahující se k dotaci. 
Další finanční prostředky byly převedeny na účet rezervy vedené u České spořitelny, který byl vytvořen v roce 
2015 na opravu.
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Účetní závěrka

Krátkodobé závazky tvoří zaměstnanci, závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění, ostatní 
přímé daně, daň z přidané hodnoty, které byly v době tisku výroční zprávy uhrazeny. Krátkodobý bankovní 
úvěr byl sjednán u ERSTE leasing a souvisí s nákupem zemědělské techniky z projektu LIFE+. Dohadné účty 
pasivní se týkají nákladů na elektřinu, vodu, plyn a telekomunikace vztahující se k roku 2015. Nevyčerpané 
finanční prostředky z projektů LIFE+ jsou vedeny ve výnosech příštích období.

Výkaz zisků a ztráty
V roce 2015 jsme vytvořili celkovou ztrátu ve výši -214.051 Kč, která se skládá ze ztráty z hlavní činnosti 

ve výši -253.113 Kč a zisku z hospodářské činnosti (reklama a nájem nemovitosti) ve výši 39.062 Kč.
Výnosy v roce 2015 tvořily finanční prostředky získané z hlavní činnosti na realizaci projektů a akcí. Nej-

významnější položkou je poskytnutá dotace na projekt LIFE+ „Motýli ČR - SR“, kde byly finanční prostředky 
poskytnuty Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí ČR. Koordinujícím příjemcem je Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty, která zajišťuje koordinaci projektu a finance 
pro ostatní přidružené příjemce, včetně naší organizace. 

Další významnou část výnosů tvoří finanční prostředky získané na činnost zemědělství od SZIF.
Na vydávání časopisu Bílé-Biele Karpaty byla získána různá podpora od měst a obcí v regionu a firemních 

či soukromých dárců.
Dále výnosy souvisí s ochranou přírody, prodejem Bělokarpatské regionální směsi, vydáváním a prodejem 

publikací a triček s přírodovědnou tématikou. Na realizaci různých projektů, rozvoj pozemkového spolku 
a botanického monitoringu byla získána podpora od ÚVR ČSOP. Další položky nákladů tvoří služby, spotře-
ba materiálu a energie, které byly použity k realizaci činností organizace. Významnou položkou nákladů jsou 
osobní náklady.

Informace o zaměstnancích
- průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců k HPP – 2,2
- průměrný evidenční počet v HPP ve fyzických osobách – 4
- počet uzavřených dohod o provedení práce s pracovníky – 9

Sestavila: Jitka Říhová
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Kopie zprávy auditora k účetní závěrce



Kopie zprávy auditora k účetní závěrce

Náš dík za finanční nebo odbornou pomoc patří mnoha dalším organizacím: 
Ministerstvo životního prostředí ČR    VST Výzkumná stanice travinářská Zubří
Ústřední výkonná rada ČSOP    Státní zemědělský a intervenční fond 
Správa CHKO Biele Karpaty               Botanický ústav AV ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Bohužel se nám opět nepodařilo zajistit dotaci ze státních zdrojů na vydávání časopisu Bílé-Biele Karpa-
ty, proto děkujeme všem přispěvatelům, dárcům a obcím v regionu Bílých Karpat za finanční podporu. 

Mecenáši časopisu Bílé-Biele Karpaty (darovali 1000 a více Kč):
Obec Bystřice pod Lopeníkem, Obec Dolní Němčí, Obec Hrubá Vrbka, Obec Korytná, Obec Nová Lho-
ta, Obec Velká nad Veličkou, Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. (Miroslava Knotková), Městská 
knihovna Uherský Ostroh, Kongregace sester Nejsvětější svátosti (S. M. Petra Casková), Jiří Gajda, Ing. Aleš 
Máchal 

Podporovatelé časopisu Bílé-Biele Karpaty (darovali 500–999 Kč):
Obec Návojná, Obec Petrůvka, Obec Rokytnice, Ing. Tomáš Černý, Stanislav Hekele, Josef Horňáček, 
prof. Roman Janisch, Ing. Jaroslav Konečný, Mgr. Hana Kosířová, Radim Pešek, Hana Šimková, Ing. Pavel 
Zemčík

Přispěvatelé časopisu Bílé-Biele Karpaty (darovali 200–499 Kč):
Slovácké muzeum – knihovna Uherské hradiště, Jarmila Barboříková, rodina Binderova, Stanislav Capita, 
Jana Čižmářová, František Ďulík, PhDr. Kamila Filipová, Ivan Gazda, Zdeněk Habrovanský, Doc. Michal 
Hájek Ph.D., Ing. Martin Horňák, Miroslav Hudeček, Kamila Chaloupková, Mgr. Jan Jagoš, Aleš Jurčík, 
Jiří Kadlec, Marie Kramná, Anna Krhovská, Hana Kašpaříková, Ing. Petr Kučera, Eva Miesslerová, Josef 
a Anna Miklášovi, Ing. Tomáš Mitáček, Josef Navrátilík, Jiří Nešpor, Jana Oberreiterová, Leoš Polanský, 
Eva Salvetová, Michal Stránský, Blanka Súčková, Aleš Sumec, Ing. Jiří Šipr, Ing. Jiří Tyl, Nelly Urbaničová, 
Marie Ušáková, Martina Venclová, Karla Vincenecová, Tomáš Zámečník, Ivo Zetík, Marie Žáková. 

Poděkování 




